ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA DIVUIT DE MAIG DE 2016, NÚM. 4.
A la Sala de sessions de l’Ajuntament, es reuneixen els membres de la Corporació per a
tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia, del present Ple.
Data i hora d'inici: dia 18 de maig a les 20.30 hores.
Data i hora de finalització: dia 18 de maig a les 22.35 hores.
Lloc de la sessió: Sala de Plens
RELACIÓ D'ASSISTENTS
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Regidors/es
Sr. Albert Clusella i Vilaseca
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Sra. Núria Reynés i Molist
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Sr. Josep Antoni Alcantarilla i León
Sr. Martí Padrisa i Prieto
Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal
Sra. Mireia Cañas i Soler
Sra. Anna Roca i Querol
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Sra. Montserrat Girbau i Passarell
Excusen la seva absència
Sr. Joan Maria Navarro i Clarà
Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà
ORDRE DEL DIA
A- ASSUMPTES A DELIBERAR
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA
16/03/2016.
2. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ I CREACIÓ DE LA COMISSIÓ
D’ESTUDI DE L’ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE
MOIÀ.
3. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE
SUBVENCIONS.
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4. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 01/2016.
5. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 05/2016.
6. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 1/2016 DE
L’AJUNTAMENT DE MOIÀ.
7. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 1/2016 DEL
MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ.
8. APROVACIÓ DESIGNACIÓ I NOMENAMENT DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ I
DIVULGACIÓ CULTURAL COM A REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DAVANT
LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE DIRECTOR DEL CENTRE JOSEP ORRIOLS I
ROCA DE MOIÀ.
B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
9. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MIG DE
PAGAMENT DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I EL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ
CORRESPONENTS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016.
10. DONAR COMPTE DE L’ESTAT EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL PRIMER
TRIMESTRE DE 2016.
11. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL NÚM. 66 AL 145 DE L’ANY
2016.
12. DONAR CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
LES SESSIONS DE DATES 09/03/2016, 23/03/2016, 06/04/2016,
20/04/2016 I 04/05/2016.
C- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
13. MOCIÓ DE SUPORT A LA MARXA SOM AL SEU PAS PER MOIÀ.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Verificada l’existència de quòrum exigible per a la seva vàlida constitució, d’acord amb
l’establert a l’art. 98.c) del DL 2/2003 de 28 d’abril de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la sessió i
es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA
16/03/2016.
Oberta la sessió i llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data setze de març
de 2016, que s’ha lliurat a tots els regidors, es considerarà aprovada per assentiment,
si no hi ha objeccions per part dels assistents.
Atès que no es formulen esmenes, el Sr. Alcalde declara aprovada l’acta per unanimitat
i ordena la seva transcripció al llibre corresponent
2. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ I CREACIÓ DE LA COMISSIÓ
D’ESTUDI DE L’ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE
MOIÀ.
DICTAMEN
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Antecedents
L’Ajuntament de Moià disposa d’una Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana que
té per objecte promoure el debat i la participació ciutadana entre els agents involucrats
a la recerca d’un consens social, per promoure posteriorment el civisme i la convivència,
i a la vegada incidir en què tothom assumeixi determinats deures de convivència i de
respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts dels altres, així com al
manteniment de l’espai compartit en condicions adequades, donant cobertura legal a
l’actuació de la Policia Local i suport als mecanismes judicials establerts.
L’ordenament jurídic propugna entre els seus valors fonamentals, el respecte individual,
col·lectiu i institucional dels drets i les llibertats de la ciutadania com a garantia de la
convivència democràtica i de l’ordre i la pau socials. Aquesta garantia requereix que les
institucions preservin i propugnin el que anomenem col·lectiu, que ens pertany a totes i
a tots i que es configura amb les aportacions individuals de cadascú. Hem d’entendre
l’espai comú com a espai per la comunitat, on agafa sentit i té la màxima expressió de
convivència i el reconeixement del drets col·lectius.
Essent conscients que no n’hi ha prou amb l’exercici, per part de l’autoritat municipal o
de la potestat sancionadora, que en ocasions també és necessària, cal que l’Ajuntament
impulsi actuacions preventives, comunitàries, formatives, educadores, mediadores per
promoure els valors de civisme i convivència al municipi, de prestació social per atendre
aquelles persones que ho puguin necessitar i reparadores com a mesura alternativa al
compliment de les sancions.
Aquesta ordenança vol ser una eina per sumar i és per això que es vol revisar la
normativa municipal existent a fi d’agrupar en un sol text, aquelles conductes que poden
alterar o pertorbar la convivència ciutadana. Cal tenir en compte que hi ha matèries,
que encara que tenen relació amb el civisme i la convivència, es troben regulades per
altres Ordenances Municipals atesa la seva complexitat, amplitud o especificitat.
Fonaments de Dret
Les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels ciutadans
mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal com reconeixen els articles 84 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 52 i 178 del Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, i d’acord amb els articles 25.2.b).e).g).i), 26.2.c) i 139 i ss de
la Llei de Bases de règim local, tenen competències en matèria de protecció contra la
contaminació acústica, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social, trànsit, estacionament de
vehicles i mobilitat, fira i comerç ambulant, protecció de la salut pública, neteja viària i
la potestat d’ordenació de les relaciona de convivència d’interès local i a l’ús dels seus
serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics.
El procediment legal d’aprovació de les ordenances municipals implica, per imperatiu de
l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï l’expedient de
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formació de l’ordenança corresponent i la designació d’una comissió d’estudi
encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de data onze
de maig de dos mil setze, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- INICIAR l’expedient per a la modificació de l’Ordenança municipal reguladora
de Civisme i Convivència Ciutadana.
SEGON.- CONSTITUIR una Comissió d’Estudi per a la modificació i redacció de
l’avantprojecte de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana.
TERCER.- NOMENAR presidenta de la Comissió d’Estudi Anna Roca Querol.
QUART.- NOMENAR membres de la Comissió esmentada les persones següents:
Un representant del Grup Municipal Ara Moià, Núria Reynés Molist.
Un representant del Grup Municipal CIU, Montserrat Girbau Passarell.
Un tècnic de l’Àrea d’Atenció a les Persones, C A T.
El Caporal en cap de la Policia Local, A A P.
Es convidarà a les sessions a persones i a tècnics tant comunitaris com els que es cregui
convenient que hi hagin d’assistir, proposats pels regidors de la Corporació, que pels
seus coneixements puguin aportar altres punts de vista per a la modificació de la present
ordenança.
En cas que alguna de les persones nomenades no pugui assistir a les sessions de la
Comissió podrà delegar en un altre membre per a substituir-lo.
CINQUÈ.- DISPOSAR que la Comissió d’Estudi haurà de lliurar l’avantprojecte
d’Ordenança per a la seva elevació posterior al Ple.
SISÈ.- NOTIFICAR els presents acords als interessats.
Sra. Anna Roca.- Després de treballar amb Justícia Juvenil i diferents agents del
territori, s’ha vist la necessitat de posar ordre en l’Ordenança municipal ja existent, i fer
les modificacions que creguem necessàries, per tenir una ordenança més educativa i
menys punitiva, i que ajudi a gestionar els actes incívics que van sorgint al municipi.
Sra. Maria Tarter.- Votarem a favor. A la Comissió informativa vam fer l’esmena,
encara que no consti enlloc. Ens posarem a treballar.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb dotze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova aquest dictamen.
3. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE
SUBVENCIONS.
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DICTAMEN
L’Ajuntament de Moià, a la vista del marc legal derivat de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, i del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, considera necessari
aprovar una ordenança que reguli la seva activitat subvencionadora, establint les regles
oportunes, amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia i eficiència, i potenciant
simultàniament el control i la transparència que el caràcter de públiques confereix a
aquest tipus d’ajudes econòmiques.
Per acord del Ple de la Corporació de data setze de març de dos mil setze, es va resoldre
constituir una Comissió d’Estudi encarregada de la redacció de l’Avantprojecte de
l’Ordenança de subvencions de l’Ajuntament de Moià en compliment de l’article 62 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
Aquesta Comissió, en reunió de data quatre de maig de dos mil setze, va emetre informe
favorable sobre l’avantprojecte d’ordenança de subvencions, i va donar per acabada la
seva actuació, tot això a l’empara de l’article 62 del ROAS.
La potestat reglamentària es reconeix expressament a les Corporacions Locals en l’article
4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local; en l’article
8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 60 i següents del ROAS.
Atès que els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 58 al 66 del
Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 175/1995 de 13 de juny,
contenen el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments locals, i els articles
22.2 d) i 47.1 de la LBRL, 52.2 d) i 114.1 del TRLMRLC regulen el procediment
d’aprovació dels reglaments i ordenances municipals atorgant al Ple facultats per a la
seva aprovació inicial amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres i
establint un període d’informació pública i audiència als interessats per un termini mínim
de 30 dies per la presentació de reclamacions i suggeriments.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de data onze
de maig de de dos mil setze, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.-APROVAR inicialment el text de l’ordenança de Subvencions de l’Ajuntament
de Moià, redactat per la comissió d’estudi creada a tal efecte, segons el text que
s’adjunta com ANNEX I.
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública per un termini de trenta dies,
inserint anunci al BOPB, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans
de comunicació escrita diària, al web municipal i al tauler d’anuncis de la corporació, per
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tal que les persones interessades puguin formular les al·legacions i reclamacions
oportunes, a comptar del dia següent de la darrera publicació en els dos butlletins
oficials. Transcorregut el termini sense que s’hagin formulat al·legacions i reclamacions,
l’ordenança restarà aprovada definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord
de manera expressa i es procedirà a publicar íntegrament al BOPB el text de l’Ordenança,
com a tràmit previ a la seva entrada en vigor. Així mateix i de conformitat amb l’article
66.1 del ROAS, es publicarà el seu text íntegre al tauler d’anuncis al web municipal i
s’anunciarà al DOGC la referència de publicació al BOPB de l’anunci d’aprovació
definitiva. L’ordenança entrarà en vigor a partir de la publicació del seu text íntegre al
BOPB i una vegada transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de
conformitat amb el previst als articles 66.1 del ROAS i 70 de la LBRL.
TERCER.- DECLARAR que l’acte és de tràmit dins d’un procediment d’aprovació de
disposicions administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser
impugnat separadament.
Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, aquest acord aprova una disposició administrativa
general, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós
administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos.
Tanmateix els legitimats activament, poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.
QUART.- INDICAR que, d’acord amb el que s’estableix a la seva Disposició Derogatòria
Única, l’entrada en vigor de la nova Ordenança de subvencions de l’Ajuntament de Moià,
deixarà sense efecte totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al
contingut d’aquesta nova Ordenança.
CINQUÈ.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president per
a la formalització dels presents acords.”
Sr. Alcalde.- El que fem ara és encetar una cosa bastant complexa, però, amb el
consens i les aportacions de tots, ens en sortirem. És posar llum i taquígraf a la
distribució dels pocs recursos que tenim per les entitats que hi ha a Moià, que són moltes
i treballen molt. Hem de buscar un sistema que fos just i equitatiu, que tingui en compte
qui treballa, les ganes de fer coses que té la societat civil de Moià, i que, malauradament,
aquests darrers anys no ha tingut, a part de suport anímic i de recursos materials amb
el que hem pogut, però no econòmics, que els fan falta per tirar endavant les activitats
de les seves entitats. Aquest 2016, ja que tenim una partida pressupostària petita, que
fóssim ràpids i eficients a l‘hora de decidir i desenvolupar aquestes bases, i les entitats
puguin tenir uns recursos el 2016 o que puguin saber amb què poden comptar. Hem
d’anar ràpid, que abans de l’agost els puguem dir alguna cosa. No que sàpiguen quants
diners els tocaran, però què sàpiguen a què jugarem. El procés és llarg, hi ha terminis
administratius, podem trobar-nos que fins el novembre no puguem repartir els recursos.
Crec que hauríem de fer aquest esforç tots plegats.
Sra. Montse Girbau.- Respecte a l’Ordenança, ara s’ha d’exposar al públic durant un
mes. Però sí que vam parlar amb l’interventor i amb tu que, hem de començar a treballar
amb l’esborrany de les bases. Demano, Lluís, si ens poguessis passar un esborrany per

Pàg. 6/31

poder-ho anar treballant. Hi ha molta feina. Tots tenim molta feina...A veure si al ple del
juliol podem tenir alguna cosa.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb dotze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
4. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 01/2016.
DICTAMEN
Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent
del Museu Municipal de Moià i per a les quals no existeix crèdit, es fa necessària la
modificació per suplements de crèdit finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres
aplicacions no compromeses, les quals s’estimen reduïbles sense pertorbar el respectiu
servei.
Considerant que amb data quatre de maig de 2016 es va emetre informe de Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data quatre de maig de 2016 es va emetre Informe d’avaluació
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data quatre de maig de
2016 per Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de data onze
de maig de dos mil setze, amb nou vots a favor del grup municipal Ara Moià, i tres
abstencions del grup municipal de CIU, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER. APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 01/2016 del
pressupost en vigor del Museu Municipal de Moià, en la modalitat de suplements de
crèdit finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent
d’acord amb el següent resum per capítols:
MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ
Modif. de crèdits 01/2016
INGRESSOS
DESPESES
ALTES BAIXES
ALTES
BAIXES
CAPÍTOL
I
CAPÍTOL
II
CAPÍTOL
III
CAPÍTOL
IV

1.784,86 €
1.784,86 €
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CAPITOL
V
CAPÍTOL
VI
CAPÍTOL
VII
CAPÍTOL
VIII
CAPÍTOL
IX
TOTAL

0,00 €

0,00 €

1.784,86 €

1.784,86 €

SEGON. EXPOSAR aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona pel termini de quinze dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.
TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president per
a la formalització dels presents acords.”
Sra. Núria Reynés. - Aquesta modificació de crèdits fa referència al tema del Museu.
Es va acordar, amb el comitè d’empresa, pagar el segon 25% que exigia la llei, i que
nosaltres només hem pressupostat un 25 %; Ara farem el segon 25%. Tindrem els dos
25% pressupostats, encara no es liquidaran. El Museu és un òrgan extern a
l’Ajuntament, s’ha de fer una modificació de crèdit annexa a l’altra modificació de
l’Ajuntament. Simplement és el 25% de les pagues que ascendeix a 1.700 €.
Sra. Montse Girbau.- A la Comissió informativa dèiem que la modificació de crèdits
hauria d’haver passat, prèviament pel Patronat de Museus, cosa que no s’ha fet. Votarem
a favor d’aquesta modificació, però agrairem que es comuniqui al Patronat aquesta
modificació, l’import i a què està destinat.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb dotze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
5. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 05/2016.
DICTAMEN
Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent
i per a les quals no existeix crèdit, es fa necessària la modificació per suplements de
crèdit i la concessió de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a baixes de crèdits
d’altres aplicacions no compromeses, les quals s’estimen reduïbles sense pertorbar el
respectiu servei.
Considerant que amb data quatre de maig de 2016 es va emetre informe de Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
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Considerant que amb data quatre de maig de 2016 es va emetre Informe d’avaluació
del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data quatre de maig de
2016 per Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de la Corporació
de data onze de maig de dos mil setze, amb nou vots d’Ara Moià i a favor , i tres
abstencions de CIU, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 05/2016 del
pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris
finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent
d’acord amb el següent resum per capítols:
AJUNTAMENT
Modificació de crèdits 05/2016
INGRESSOS
ALTES BAIXES
CAPÍTOL
I
CAPÍTOL
II
CAPÍTOL
III
CAPÍTOL
IV
CAPITOL
V
CAPÍTOL
VI
CAPÍTOL
VII
CAPÍTOL
VIII
CAPÍTOL
IX
TOTAL

DESPESES
ALTES

BAIXES

27.003,68 €

74.858,77 €

34.977,36 €

1.249,01 €

85,00 €

14.041,74 €

0,00
€

0,00 €

76.107,78 €

76.107,78 €

SEGON. EXPOSAR aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona pel termini de quinze dies, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.
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TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President
per a la formalització dels presents acords.
Sra. Núria Reynés.- Aquesta modificació de crèdits recau a l’Ajuntament. Les baixes
de despesa, són sobrants de despesa fins la data de la modificació, són 76.000€. Prop
de 73.000 són baixes de sobrants de capítol 1. Són part de nòmines no pagades, perquè
hi havia la baixa , o no estava coberta la plaça. Són diners que han sobrat que no hem
de pagar de nòmines. Els altres 3000 € són de petites partides de baixa que hem donat,
que no ens hem gastat d’assegurances, d’una petita despesa de l’escola bressol, i 1.600€
d’una regularització de partida, que no estava ben tipificat el número de partida, i es
dóna d’alta amb la descripció correcta.
Els 76.000 € els gastem amb: uns 25000€ per atendre el 25% de la paga extraordinària,
que hem acordat que pagarem. La resta de l’import, una part se’n va a despesa de
l’enginyer, que contractarem com autònom, com a servei extern, per capítol II, enlloc
de capítol I. Uns 600 € és la connexió de wiffi a Sant Josep. Una millora d’obres per una
baixada d’un carrer. Amb els petits sobrants anirem fent petits arranjaments a carrers,
i quan hi hagi un sobrant més elevat, que es pugui fer una intervenció de carrer més
important, la comentarem abans. Hi ha imports petits de quotes bàsiques de la Cambra
de Comerç, d’una impressora. Hi ha una partida important d’uns 24.000€ del Cànon
d’Aigua, que no estàvem obligats a pagar, i ara pagarem els anys 2015 i 2016; aquesta
despesa elevada no estava prevista. L’any que ve haurem de pagar només 12.00013.000€ i estarà pressupostat. Si algú vol comentar alguna cosa que li afecti a la seva
àrea.
Sra. Mercè Bigorra.-La despesa de l’Escola bressol, que està en aquesta part. Es tracta
d’adequar el passadís entre Escola bressol i Escola pública, que ara no es pot fer servir,
perquè hi ha restes d’obra i està deixat. Caldrà pavimentar-ho i posar el desguàs de les
aigües residuals. I podrem utilitzar aquest passadís per quan fa molta calor per poder
estar arrecerats. S’aprofitarà per fer una zona d’aigües i una zona de psicomotricitat,
seran millores per a l’escola en aquest aspecte.
Sra. Maria Tarter.- Que en Joan Capdevila ens expliqui al Ple el Projecte de treballs de
la via pública, per saber què contemplen aquests 1100,00 €.
Sr. Joan Capdevila.- Hem fet un Pla de seguretat, redactat per una empresa externa.
Hi ha uns punts a la Vila on es corre molt, on hi ha hagut incidències, accidents petits o
no tant petits. Una empresa externa ens ha fet un projecte tècnic. Hem començat per
quatre projectes, segurament que al llarg de l’any o el proper any, n’hi haurà més. Tot
és per minorar la velocitat dels cotxes i que corrin menys.
Sra. Maria Tarter.- No teníem clar el fet de contractar un enginyer per capítol dos,
quan tenim una plaça vacant de funcionari. Si, a més, la funció de l’enginyer és informar
activitats amb caràcter d’autoritat, per llei ha de ser funcionari. No podem votar aquest
canvi, votarem en contra. Demanem veure tot l’expedient de la contractació, i de l’intent
de contractació que hi ha hagut.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta dels dotze regidors dels
tretze que integren el consistori, amb deu vots a favor del grup Municipal Ara Moià, i dos
vots en contra del grup municipal Convergència i Unió, aprova el present dictamen.
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6. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 1/2016 DE
L’AJUNTAMENT DE MOIÀ.
DICTAMEN
Davant la presentació de factures corresponents a exercicis anteriors en el Departament
d’Intervenció.
Atès l’informe de Secretaria emès en data dos de maig de 2016 en relació amb el
procediment i la Legislació aplicable per procedir al reconeixement extrajudicial dels
crèdits de l’expedient 1/2016 corresponent a un altre exercici pressupostari.
Atès l’informe d’Intervenció de data quatre de maig de 2016, on consta que en aplicació
de l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions
corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin estat en
aquell a què corresponien, és competència del Ple de la Corporació, i que en aquest cas
concret és possible la seva realització.
Atesa la proposta realitzada per l’Alcaldia en aquest sentit, i atesa la competència
atorgada al Ple per l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de la Corporació
de data onze de maig de dos mil setze, amb nou vots a favor d’Ara Moià, i tres
abstencions de CIU, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR el reconeixement dels crèdits corresponent a exercicis anteriors
que es relaciona a l’informe d’intervenció, d’import 223,74 euros, corresponent al
capítol II del pressupost.
SEGON. - APLICAR, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2016 el crèdit amb càrrec a
les aplicacions pressupostàries 01-9200-227.06 (32,74 euros), 05-3382-226.99 (3,34
euros), 05ME-3360-226.99 (159,12 euros) i 12-2310-221.05 (28,54 euros).
TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President
per a la formalització dels presents acords.
Sra. Núria Reynés.- Són factures de l’any 2015 que han arribat fora de termini, en
data 2016, i per a poder-les pagar, cal fer aquesta modificació. Des de l’Àrea econòmica
es posa molt èmfasi a les regidories perquè no arribin factures fora de termini, perquè
no passi això; la voluntat és aquesta, però la realitat és una altra.
Sra. Maria Tarter.- A part de factures, hi ha tiquets que no reconeixem com a factura,
per aquest motiu votarem en contra perquè no compleixen la normativa, no consta el
nom d’Ajuntament de Moià enlloc, i no els podem reconèixer com a vàlids, votarem en
contra.
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per majoria absoluta dels dotze regidors dels
tretze que integren el consistori, amb deu vots a favor del grup Municipal Ara Moià, i dos
vots en contra del grup municipal Convergència i Unió, aprova el present dictamen.
7. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 1/2016 DEL
MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ.
DICTAMEN
Davant la presentació d’una factura del Museu Municipal de Moià corresponent a
exercicis anteriors en el departament d’Intervenció.
Atès l’informe de Secretaria emès en data dos de maig de 2016 en relació amb el
procediment i la Legislació aplicable per procedir al reconeixement extrajudicial dels
crèdits de l’expedient 1/2016 del Museu Municipal de Moià corresponent a un altre
exercici pressupostari.
Atès l’informe d’Intervenció de data quatre de maig de 2016, on consta que en
aplicació de l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement
d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho
haguessin estat en aquell a què corresponien, és competència del Ple de la Corporació, i
que en aquest cas concret és possible la seva realització.
Atesa la proposta realitzada per l’Alcaldia en aquest sentit, i atesa la competència
atorgada al Ple per l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple de la Corporació
de data onze de maig de dos mil setze, amb nou vots d’Ara Moià i a favor , i tres
abstencions de CIU, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.-APROVAR el reconeixement dels crèdits corresponents a exercicis anteriors
que es relaciona a l’informe d’intervenció, d’import 462,17 euros corresponent al
capítol II del pressupost.
SEGON. APLICAR amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2016, el crèdit amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 3360-222.00 l’ import de 462,17 euros.
TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President
per a la formalització dels presents acords.
Sra. Núria Reynés.- Hi ha una modificació de crèdits per l’Ajuntament i una pel Museu.
La del Museu és una sola factura que va arribar amb data posterior al que tocava, és un
consumible del Museu municipal de Moià, per tant, es fa aquest expedient, s’aprova i
es paga.

Pàg. 12/31

Sra. Montse Girbau.- Direm el mateix que hem dit en l’aprovació del punt quatre,
Creiem que s’hauria de fer aquesta comunicació als patrons. Hi votarem a favor.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb dotze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
8. APROVACIÓ DESIGNACIÓ I NOMENAMENT DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ I
DIVULGACIÓ CULTURAL COM A REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DAVANT
LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE DIRECTOR DEL CENTRE JOSEP ORRIOLS I
ROCA DE MOIÀ.
DICTAMEN
Antecedents de fet
L’Ajuntament de Moià al llarg de la seva trajectòria, ha anat creant diverses
organitzacions i s’ha anat vinculant a diverses institucions, les normes de constitució i
organització de les quals preveuen el nomenament de regidors municipals en els
respectius òrgans de govern o representació.
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat da Catalunya ha dictat la Resolució
Ens/189/2016 de 21 de gener de convocatòria de concurs de mèrits per a seleccionar el
director o directora dels centres educatius depenent del Departament d’Ensenyament.
La selecció entre el personal aspirant a la direcció dels centres, correspon a una comissió
que es constitueix en cada centre o zona escolar rural amb aquesta finalitat, i entre
d’altres membres està integrada per un representant de l’Administració Local designat
pel corresponent Ajuntament, segons el contemplat al punt cinquè de la convocatòria
del concurs.
Fonaments de dret
La Comissió actua d’acord amb el règim jurídic dels òrgans col·legiats previst a la Llei
30/1992 i a la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Considerant, oportú designar un representant de l’Ajuntament de Moià per a formar part
de la Comissió de selecció del director del Centre Educatiu Josep Orriols i roca de Moià.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa permanent del Ple de data onze
de maig de 2016, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- DESIGNAR la regidora de d’Educació i Divulgació Cultural sra. MERCÈ
BIGORRA I ESTEVADEORDAL, com a membre de la Comissió en la convocatòria de
concurs de mèrits per a seleccionar el director o directora del centre educatiu Josep
Orriols i Roca de Moià.
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SEGON.- NOTIFICAR els presents acords a la interessada i als organismes afectats.
TERCER.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde-president
per a l'execució dels presents acords.
Sra. Mercè Bigorra.- Això va venir donat per la Generalitat. Els terminis eren marcats
i no hi havia cap Ple imminent i vam tirar pel dret. Vam pensar que la persona que ho
podia fer en aquell moment era jo mateixa, perquè he estat en el món de l’Ensenyament
i podria tenir una mica de nocions del que es feia allà, em vaig presentar com a voluntària
i ho vaig fer. Es podia haver fet per Junta de Govern, però des de Secretaria va semblar
que era més lògic passar-ho per Ple.
Sra. Montse Girbau.- Com que el teu nomenament figura que és per un acte que ja
s’ha fet, ens pots dir el nom de la nova directora? Està nomenada?
Sra. Mercè Bigorra.- Es va presentar la M S, va presentar un projecte educatiu molt
engrescador, molt innovador. Va tenir molt bona valoració per part de tots els membres
d’aquest tribunal, que estava format pels directors de les escoles dels pobles del voltant,
membres i professors de l’AMPA de l’escola, professors de l’escola i jo mateixa. Ho vam
valorar per separat, ho vam posar sobre la taula i tots vam coincidir amb unes notes
molt bones. L’únic problema que teníem és que la Sra M S no ha passat el procés de
formació per tenir aquesta possibilitat, però es compromet a fer-ho. Per tant, la
inspectora hi va estar d’acord i que veia molt bé que fos aquesta persona. Ha sigut una
bona proposta, no se n’ha presentat cap més, però estem contents perquè ho ha fet
molt bé.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb dotze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova aquest dictamen.
B- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
9. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MIG DE
PAGAMENT DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I EL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ
CORRESPONENTS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016.
Amb la publicació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials s’estableix a l’article 4 la obligatorietat d’elaborar i trametre al
Ministeri d’Economia i Hisenda, així com a la Comunitat Autònoma, els informes
trimestrals sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament de les
obligacions de cada Entitat Local.
Amb data 30 de juliol es va publicar al BOE el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol,
pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a
proveïdors de les administracions públiques, i les condicions i el procediment de retenció
de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Pàg. 14/31

Es dóna compte al ple de la Corporació dels informes de morositat i del període mig de
pagament a proveïdors de l’Ajuntament de Moià i el Museu Municipal de Moià
corresponent al primer trimestre de 2016.
Sra. Núria Reynés.- L’Ajuntament de Moià continua la tònica de l’any passat i l’anterior,
amb uns terminis de pagament molt curts. Es fan els tràmits administratius a cada
regidoria i a l’àrea econòmica, s’aproven les factures i es paguen en un període mig de
deu dies per l’Ajuntament, onze dies pel Museu municipal. Estem per sota del període
que ens marca la Llei, que és a trenta dies. Això ens dóna avantatge a l’hora de negociar
preus amb proveïdors i la bona imatge que dóna l’Ajuntament. Treballarem en aquesta
línia i que cada departament de l’Ajuntament treballi de forma correcta i signi quan toqui
per no endarrerir els pagaments.
Sra. Montse Girbau.- Veiem que el registre general d’entrada no hi ha factures, no hi
ha registre de factures de proveïdors, en aquest 2016; N’hi ha poquíssimes. Entenc que
a l’Ajuntament de Moià hi arriben factures amb registre electrònic, i entenc que aquestes
no passen per registre general. Si n’arriben, per què no hi passen? i com es computa en
aquest termini? Si no es registren, pots posar la data a la factura de quan iniciïs el
pagament.
Sr. Lluís Soler, interventor.- Responent a la pregunta formulada per la regidora,
comentar que Sicalwin té un registre propi, tant de factures físiques com electròniques,
que darrerament s’està incrementant força el número. Hi ha una obligació legal de què
les societats anònimes i les societats limitades per sobre de cinc mil euros tenen
l’obligació de facturar. I això s’està demanant als proveïdors. Tant és així que a les
darreres obres que s’han licitat, es fa un acompanyament i un seguiment perquè també
s’entén la situació de tercers, que s’ha de facilitar la presentació per part de l’àrea
econòmica, tal com demana la Llei. En relació al còmput de terminis, compta la data que
s’ha presentat, no hi pot haver picaresca. El mecanisme de càlcul del Real Decret
635/2014 és una fórmula matemàtica, ponderada per la quantitat de cadascuna de les
factures, de forma que s’obvia cap forma de picaresca. Si es paguen les factures petites
i es deixen les grosses, com aquestes ponderen més, el rati empitjora, el que és lògic.
Matisar que a la exposició de la regidora, el rati surt a menys deu, el que significa que
s’està pagant a vint dies; el termini legal fixat és de trenta. Estar a menys deu significa
que s’està pagant aproximadament a vint dies.
Sra. Maria Tarter.- Existeix un registre de factures? És fàcil treure’n un llistat del
Sicalwin? Podem tenir un llistat mensual per veure les factures? Tenim accés al registre
d’entrades general de l’Ajuntament, però al Sicalwin, no. No demanem l’accés, però sí
que demanem un llistat mensual per veure els registres.
Sr. Lluís Soler.- Cap problema. El departament d’intervenció està a disposició de
l’oposició per facilitar totes les tasques de seguiment de l’execució per part de l’equip de
govern. Han de tenir totes les dades suficients i, ara, amb la llei de la transparència cal
anar cada cop més a la publicació, i per dotar continguts, està previst penjar la relació
de proveïdors de més de tres mil euros al llarg del 2015, per anar ampliant informació,
que es vegin més detallats aquells conceptes i facultats de forma progressiva.
Sra. Maria Tarter.- De proveïdors que del seu global facturin més de 3000€ (347).
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Sr. Alcalde.- Des del Ple vull felicitar l’interventor, regidora i tècnics del departament
econòmic de l’Ajuntament per la bona feina feta, el rigor, la seriositat i la feina constant.
Pot semblar que aquestes tasques s’han de donar per fetes, no sempre és així, ja que
quan trobem un punt o una coma fora de lloc posem la queixa corresponent, doncs quan
les coses es fan ben fetes, no costa res dir-ho. Si seguim amb aquesta dinàmica i amb
aquest rigor i ordre, la imatge de l’Ajuntament de Moià, que ja ha canviat bastant, encara
serà molt més positiva, per aconseguir qüestions tant bàsiques com primer, sevir bé els
proveïdors, que és la nostra obligació: la gent treballa per guanyar-se la vida i està be
que les administracions públiques compleixin. Però també per aconseguir millores
econòmiques, que això fa que a l’hora de contractar serveis, ens surti millor de preu,
ajudant també que el deute de Moià vagi baixant. Vull deixar constància d’això també.
Sra. Maria Tarter.- La felicitació és evident. Al Lluís no ens cansem de felicitar-lo per
la feina que està fent. Ja des de la legislatura passada hem posat en valor la feina que
es fa. I que els coneixements que tenim els regidors de Moià, en altres ajuntaments no
els tenen: El procés per on passen les factures, si has de demanar una PD, ho hem hagut
d’aprendre a marxes forçades. Ja és un mèrit de la legislatura anterior.
10. DONAR COMPTE DE L’ESTAT EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL PRIMER
TRIMESTRE DE 2016.
Atès que ha transcorregut el primer trimestre natural de l’any 2016, cal donar compte
al Ple de la corporació de l’estat d’execució del pressupost vigent i dels moviments de la
Tresoreria produïts durant aquest període de temps.
Fonaments de dret:
1. L’article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), estableix que la intervenció
de l’entitat local ha de remetre al Ple, per conducte de la seva Presidència, informació
de l’execució del pressupost i del moviment de la tresoreria, en els terminis i amb la
periodicitat que el Ple estableixi.
2. La base 47 de les bases d’execució del pressupost de l’any 2016 disposa que la
informació es trametrà amb temps suficient per a ser coneguda en les sessions plenàries
ordinàries que aquest Ajuntament celebri en els mesos de MAIG, SETEMBRE i
NOVEMBRE.
3. Les regles 52 i 53 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova
la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL) estableixen l’elaboració i el
contingut mínim de la informació periòdica que s’ha de remetre al Ple.
Tenint en compte la normativa esmentada i atenent al que disposa l’art. 175 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, es dóna compte
al Ple de l’estat d’execució del pressupost corresponent al primer trimestre de 2016 de
l’Ajuntament de Moià i del Museu Municipal de Moià amb el grau de detall que tot seguit
s’especifica:
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a) Estat d’execució del pressupost de despeses de l’exercici corrent, per cada
aplicació pressupostària.
b) Estat d’execució del pressupost d’ingressos de l’exercici corrent, per cada
aplicació pressupostària.
c) Els moviments i la situació de la tresoreria.
Sra. Núria Reynés.- En aquest estat d’execució, a l’apartat d’ingressos, hi ha uns errors
provocats perquè s’han abocat unes dades incorrectament, no s’han validat i no consten
bé. Uns impostos que s’han ingressat molt més dels comptes, això no és cert; s’han de
posar les xifres reals. A l’impost de vehicles de tracció mecànica de vehicles, es diu que
s’ha ingressat uns drets de 179.000€ i realment estem tenint uns drets de 388.000
euros. A les escombraries domèstiques hi ha uns drets de 623.000 i en tenim prop d’uns
500.000. A escombraries comercials, en tenim prop d’uns 80.000€, en comptes
d’aquests 100.000, i l’altre error és en els impostos dels guals, que en tenim uns 10.000
i no 20.000. Això és una errada tècnica a l’hora d’abocar dades. Es corregirà i tornarem
a passar la informació correctament.
A l’apartat de despeses, us ho explicarem.
A l’apartat d’ingressos és més o menys el previst a data d’avui. I a l’apartat de despeses
hi pot haver alguna petita modificació de crèdits dins el mateix capítol. Si teniu cap
dubte, entrarem en detall. I partides que no s’han gastat perquè hi ha l’obligació de
pagar.
A l’apartat d’arqueig de tresoreria veiem els saldos de gener, de març. Hi ha unes
disminucions del que hem anat gastant i no hem cobrat, el que anem cobrant
mensualment, en gran part de Diputació. El que no puguem respondre avui de qüestions
tècniques, ho resoldrem avui, i si no es pot, més endavant.
Sra. Maria Tarter.- Estem mirant la documentació. L’acord d’avui és una de les
esmenes que vam fer pel pressupost. Agrair-vos que poséssiu a l’ordre del dia la donació
de comptes complint les bases del pressupost. Si tenim cap dubte, us ho fem arribar.
Sra. Núria Reynés.- Envieu la relació amb tots els dubtes. I modificarem l’errada dels
ingressos. Dimecres que ve ho tornem a mirar. El que no hi podem fer gaire cosa és als
ingressos. On podem fer més feina és a les despeses.
11. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL NÚM. 66 AL 145 DE L’ANY
2016.
A continuació i en compliment del que preveu l’article 42 del vigent Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic, es dóna compte dels Decrets que, fent ús
de les atribucions que reglamentàriament té atribuïdes, ha dictat l’Alcaldia des de la data
de celebració de la darrera sessió plenària fins la data de redacció de l’ordre del dia del
present Ple, correlativament numerats
DEL NÚM. 66/2016 AL NÚM. 145/2016
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ambdós inclosos els quals han estat a disposició dels membres de la Corporació des de
la convocatòria de la present sessió plenària i es recullen a l’expedient de la sessió.
Sra. Maria Tarter.- Ja en parlarem a precs i preguntes. Més que dels decrets, és dels
temes. Amb vuitanta decrets, a vegades has de demanar l’expedient, i amb dos dies no
tenim temps material de veure-ho tot. Demano si ens podeu avançar els decrets abans
del Ple per venir més preparats, o potser s’ha de parlar amb secretaria, per anticipar
feina i fer el control amb temps.
Sr. Alcalde.- Buscarem la manera.
12. DONAR CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
LES SESSIONS DE DATES 09/03/2016, 23/03/2016, 06/04/2016,
20/04/2016 I 04/05/2016.
Es dóna compte al Ple de la Corporació, dels acords adoptats per la Junta de Govern
Local des de la darrera sessió plenària ordinària celebrada el dia 11 de març de 2016.
SESSIONS DE DATES 09/03/2016, 23/03/2016, 06/04/2016, 20/04/2016 I 04/05/2016.
Acta del 09/03/2016
Sra. Maria Tarter.- Darrera pàgina, deixeu sense efecte un acord de Junta de Govern
del 2011, per fer un canvi de criteri dels desplaçaments, tenim entès que només es pot
pagar fins a 0,19€/km. Al Consell Comarcal hem hagut d’aplicar aquesta tarifa, perquè
és la que constava en el Decret. Mireu-vos-ho. No m’ha quadrat de veure el 0,25€.
Sr. Lluís Solé.- Si no hi ha hagut cap canvi normatiu, tinc entès que fins a 0,19€ és
exempt de retenció i a partir de 0,19 euros s’ha de declarar com a ingrés a IRPF. Moltes
vegades s’acaba posant el 0,19 euros, per la complicació d’haver-ho de declarar, amb
les conseqüents retencions d’IRPF.
L’equiparació de 0,25 cèntims és l’equiparació del que s’està pagat ara als treballadors,
que darrerament s’ha mantingut igual.
Sra. Maria Tarter.- Buscaré lo de l’Ordre ministerial i t’ho passo, perquè em confirmis
lo de l’exempció de l’IRPF.
Acta 6/04/2016
Sra. Maria Tarter.- A la pàgina 4, punt quart, s’aprova un conveni urbanístic d’obres
provisionals a executar a l’àmbit de la UAU núm. 1 de Moià.
Recordo haver aprovat aquest conveni de la UAU núm. 1 per Ple, on hi havia aquestes
obres del carrer Joaquim Sala, que era com un extra. No entenc perquè alguna cosa la
passem per Ple, i aquesta passa per Junta de Govern. Ja que això anava inclòs en el
“pac” del Ple, penso que l’aprovació d’aquest conveni, per coherència, hagués passat per
Ple.
Sra. Anna Martí.- En aquesta nova legislatura, els convenis s’aproven per Junta de
Govern.
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Acta 20/04/2016
Sra. Maria Tarter.- Pàgs. 11-12. Conveni amb el Diari El Punt. Explicar-nos-ho. I
perquè s’ha escollit aquest diari per fer aquest conveni. Són 2000 €/l’any. I quins
beneficis en podem treure.
Sra. Mireia Cañas.- Cap al juliol de l’any passat ens van venir a veure el diari El Punt
Avui, amb un projecte conjunt d’acostar-se molt més al territori i fer edicions locals. El
març del 2016 han llençat l’edició de Catalunya Central, on fan una menció especial al
Moianès. Ens va agradar la línia editorial del diari, en línia als valors que nosaltres
promovem, però sobretot, per una “tarifa plana” per tot el que fa a la publicació
d’edictes. Vam demanar a l’Àrea econòmica que fes un anàlisi de la despesa en edictes
que, per normativa, havíem de publicar. L’any passat crec que van ser 1.800 i pico euros.
Puc passar-vos per mail totes les contrapartides. Hi ha un import de 8000€ per publicar
actes del municipi; Festa Major, per cedir-ho a les entitats si volem,... Pàgina web, i
subscripció de dos diaris, amb el que substituíem la subscripció al diari de la Biblioteca.
Vam mirar el que ens gastàvem en edictes, en subscripcions i el que podíem treure’n en
publicitat i ens va semblar que era una bona idea. Si voleu, us passo per mail tot el
detall.
Sra. Maria Tarter.- A part de la línia ideològica del diari, els diners... La clàusula quarta,
on l’Ajuntament té dret a cedir els espais a organitzacions i associacions del municipi,
saber si teniu pensat informar a totes les entitats que hi ha aquesta disponibilitat, quins
criteris fareu servir per fer aquesta cessió, com que tampoc és una barra lliure, com ho
distribuireu això?
Sra. Mireia Cañas.- Crec que vuit mil euros amb import de publicitat, si no recordo
malament, mitja pàgina ja és un valor de mil cinc cents euros, tampoc dóna per molt.
Ho hem de valorar, i he demanat a l’Àrea de persones que faci un càlcul de quins són
els possibles cartells que podem penjar com ajuntament. Si amb això ja queda cobert,
ho deixarem només per l’Ajuntament. Si ho hem de fer obert per les entitats, crec que
hem de fer servir el mateix diàleg que fem servir per les bases de les subvencions, per
establir els criteris. Tenint en compte els imports, ho veig complicat.
Sra. Maria Tarter.- Tots els anuncis que fem als diaris, que teniu per costum fer al 9
Nou, a partir d’ara entenc que es faran al Punt?
Sr. Alcalde.- Si no hi ha cap és qüestió, tanquem el punt dotzè.
Sra. Tarter.- Hi ha una responsabilitat patrimonial de cinc-cents euros que ens han
condemnat a pagar per una caiguda que hi va haver en una activitat dels Tres Tombs,
degut a la sorra que hi havia. Ho cobreix l’assegurança? Es passarà el càrrec als Tres
Tombs? Quan autoritzem l’activitat diem que tot el que suposi responsabilitat va a càrrec
d’ells?. Quin criteri es fa servir?
Sr. Alcalde.- Recordo que era el tema de la sorra que vam posar al terra i que un
motorista que va patinar ens demanava tres mil euros, i al final ha quedat en cinc-cents
euros i sense costes.
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Sra. Anna Martí.- No es va poder provar si algú havia tret la tanca que tallava el carrer.
Teòricament hi havia una tanca. I donat el que ell va dir, i que l’informe de la policia no
era massa satisfactori, no ens va ajudar massa en el seu moment, hi havia una confusió.
El carrer hagués hagut d’estar tancat fins que no acabés l’acte, i aquests actes són
públics. Se suposa que tu ja saps que per allà no hi pots passar. Vàrem anar al
Contenciós, i la decisió del Jutge en el contenciós va ser aquesta. El Jutge va ser molt
hàbil: El motorista volia un vestit nou i....a la fotografia, la rascada del vestit no quadrava
amb el cantó que es va fregar en caure.
Sr. Alcalde.- I no ho repercutirem a l’entitat, havent estat com va estar. Si hagués estat
el cas d’algun irresponsable que hagés fet mal a algú, però era sorra que havia tirat
l’Ajuntament.
Sra. Maria Tarter.- Ho paguem nosaltres o l’assegurança ens cobreix?
Sra. Montse Ferrer.- En aquest cas existeix la franquícia. Des del 21 de gener del 2016
aquesta assegurança, contractada per l’ACM amb la Corredoria F i O, un dels beneficis
obtinguts és franquícia zero. Si això hagués ocorregut a partir d’aquesta data, es podria
rescabalar de la companyia. Al ser un sinistre anterior, l’Ajuntament pagarà aquest
import.
Sra. Maria Tarter.- I amb l’altre de responsabilitat patrimonial, també? D’un Audi que
es va empotrar davant el gimnàs, que s’ha hagut de pagar més de quatre mil euros?
Això ho paga l’assegurança? Això és sense franquícia...?
Sr. Alcalde.- Alguna cosa més?
Sra. Maria Tarter.- Pàgina 3. Que ens expliqueu l’objectiu de la liquidació
complementària de l’AMPA de l’Institut, d’import 45,11€, a què fa referència?.
Sr. Alcalde.- Objectiu no n’hi ha cap. Es va arribar a un acord, hi va haver uns
desperfectes, i s’han facturat.
Sr. Martí Padrisa.- Es signen uns acords. Si hi ha cap desperfecte a la sala, l’únic que
es demana que se’n facin càrrec. És va trencar una rajola, i ells, en cap moment van
posar cap inconvenient. Es van repenjar a la barra dels minusvàlids i va saltar la rajola.
C- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
13. MOCIÓ DE SUPORT A LA MARXA SOM AL SEU PAS PER MOIÀ.
La Marxa Som és una caminada popular que recorrerà totes les comarques del Principat
de Catalunya el juny i juliol de 2016 en 4 columnes que confluiran a Montserrat el darrer
dia, seguint l’itinerari de la ruta de senderisme cultural “El Camí”.
Es tracta d’un exercici de participació que, a més de recórrer el país físicament,
organitzarà assemblees a les poblacions per recollir la veu de cada municipi en relació
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al model de democràcia participativa que volem, a fi d’implicar tota la societat en un
país i un món millors i per a tots.
La Marxa Som està organitzada per les persones, entitats i institucions del país que
progressivament s’hi adhereixen, inicialment impulsada pels Amics del Camí amb el
suport de l’associació PAS: Amics del Camí - Serveis de participació i sostenibilitat.
El Camí (www.elcami.cat) és una ruta de senderisme cultural que, amb un traçat continu
i senyalitzat, enllaça camins i rutes existents de totes les comarques i illes de parla
catalana, permetent conèixer vivencialment la cultura, la història, el paisatge i les gents
de cada terra. El Camí és un projecte col·laboratiu que es va iniciar l'any 2003, consta
d’uns 5.000 km i més d’11.000 amics del Camí.
Compta amb el reconeixement dels Parlaments de Catalunya i de les Illes Balears com
a projecte d’interès general pel país des del punt de vista cultural, social i turístic.
Atès que la Marxa Som es durà a terme els mesos de juny i juliol de 2016 seguint
l’itinerari d’El Camí, recorrent a peu totes les comarques del Principat de Catalunya.
Atès que el moment històric que vivim com a país demana d’instruments d’abast nacional
que facilitin la participació de tota la població en els afers públics.
Atès que l’Ajuntament de Moià compta entre els seus compromisos i objectius el
foment de la participació ciutadana i la millora dels actuals reptes socials i nacionals, en
pro d’una societat més justa, pròspera i sostenible.
Atès que la Marxa Som pretén ser un instrument de democràcia participativa al servei
del país, un exercici de llibertat i un instrument més per assolir la plenitud nacional de
forma col·lectiva.
Atès que tothom qui vulgui podrà participar en la Marxa Som de diferents maneres:
a. Formant grups locals d’acollida (GLA) per acollir l’arribada de la Marxa, preparar actes
culturals i lúdics, l’allotjament i els àpats.
b. Caminant les etapes que cadascú esculli segons la pròpia capacitat, voluntat i
disponibilitat.
c. Participant a les assemblees locals per opinar sobre el model de país que volem.
Atès que la Marxa Som està previst que passi pel municipi el dia 25 de juliol de 2016.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció ¡dels següents
ACORDS
PRIMER.- L’Ajuntament de Moià S’ADHEREIX formalment a la Marxa Som perquè
considera que és un esdeveniment d’interès públic, perquè contribueix a la vertebració
del país i perquè fomenta la democràtica participativa.
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SEGON.- L’Ajuntament de Moià ES COMPROMET a facilitar les infraestructures i serveis
necessaris, dins les seves possibilitats, per al bon funcionament de la Marxa Som, tals
com:







Espais on puguin dormir els caminants que arribin al municipi.
Infraestructura i logística per als àpats populars en cas de realitzar-se’n.
Facilitar la seguretat i ordre públic necessaris durant el pas de la Marxa, així com
la cobertura sanitària.
Espais per realitzar les assemblees participatives.
Difondre la participació en la Marxa Som entre la seva població i el teixit econòmic
local a través dels mitjans de què disposi.
Disposar en bon estat de senyalització l’itinerari d’El Camí al seu terme municipal
i nucli urbà, així com la seva promoció i manteniment en tant que infraestructura
turística de senderisme cultural d’abast nacional, en pro dels seus potencials
beneficis socials, culturals i econòmics per al municipi i comarca.

TERCER.- L’Ajuntament de Moià ES COMPROMET a fomentar aquest recolzament entre
els municipis de la seva comarca i a coordinar-s’hi en allò que calgui.
QUART.- TRASLLADAR aquests acords al Consell Comarcal del Moianès, a presidència
de la Diputació de Barcelona, a presidència del Parlament de Catalunya i a presidència
del Govern de la Generalitat de Catalunya.
Sra. Mireia Cañas.- La iniciativa la Marxa Som consisteix en promoure la democràcia
participativa. Consisteix en una sèrie de caminades per tot el territori català. Surten des
de les quatre províncies, passen per totes les comarques. La de la província de
Barcelona, passa per Moià, hi paren el dia 25 de juliol. A Moià, el grup d’acollida ho està
coordinant amb l’ANC. Com Ajuntament ens hem compromès a cedir el Pavelló per poder
dormir els participats, sense cap aportació econòmica. S’esperen unes dues-centes
persones. Dels àpats s’encarrega l’ANC, i la senyalització del territori l’ha fet un grup de
voluntaris, prèvia autorització.
Sra. Maria Tarter.- Ja ho hem treballat amb la Mireia durant dos mesos. Hi estem
totalment d’acord.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb dotze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova aquesta moció.
El grup municipal CiU presenta la següent moció:
PROPOSTA DE MOCIÓ DE SUPORT AL PROJECTE “NO PUC ESPERAR!” DE
L'ASSOCIACIÓ DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE CATALUNYA
(ACCU CATALUNYA) I LA UNITAT DE MII DE L’HOSPITAL DOCTOR JOSEP
TRUETA DE GIRONA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I
UNIÓ.
“NO PUC ESPERAR!” és un projecte de l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa
de Catalunya (ACCU Catalunya) i la Unitat de MII de l’Hospital Doctor Josep Trueta de
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Girona, pensat per a totes aquelles persones que per algun problema mèdic, no
contagiós, necessiten utilitzar urgentment un lavabo (pacients amb malalties
inflamatòries intestinals, pacients ostomitzats o colectomitzats, pacients sotmesos a
cirurgia per un càncer de recte, o pacients amb altres malalties que els seus metges
consideren que necessiten la targeta).
Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i de
vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por
de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. La targeta “NO PUC
ESPERAR!” ajuda a millorar la seva qualitat de vida.
L'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) emet
les targetes “NO PUC ESPERAR!”, però són els metges dels hospitals col·laboradors qui
les lliuren als pacients.
Des de l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya)
s’arriba a acords de col·laboració i d'adhesió amb establiments i equipaments perquè
autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera gratuïta i el més ràpidament possible als
portadors d’aquestes targetes.
“NO PUC ESPERAR!” compta amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya, la Societat Catalana de Digestologia, GETECCU (Grupo Español de Trabajo
en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa) i l’Institut Català de la Salut i amb la
Fundació "La Caixa".
La nostra comarca compta amb afectats d'aquestes malalties descrites i des de
l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) s'han
posat en contacte amb el nostre grup municipal per a poder entrar aquesta moció a
l'Ajuntament de Moià i que sigui la capital del Moianès el primer poble a adherir-se a
aquest projecte.
La Moció que presentem el grup municipal de Convergència i Unió de Moià és l'adhesió
a nivell municipal al projecte descrit amb la col·laboració de prestar els lavabos dels
equipaments municipals del municipi. Aquesta adhesió no té cap cost extra al nostre
municipi i beneficia molt a les persones que pateixen les malalties descrites, pel que
considerem que és important poder formar part en aquest projecte.
Per tot això abans esmentat es proposa al Ple de l’ajuntament de Moià l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- ADHERIR-NOS al projecte de l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis
Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i la Unitat de MII de l’Hospital Doctor Josep
Trueta de Girona, “NO PUC ESPERAR!” amb la cessió dels diversos espais oberts al públic
i de titularitat municipal.
SEGON.- FER TRAMESA a l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya
(ACCU Catalunya) del formulari d'adhesió amb el detall i horaris d'obertura dels
equipaments que s'autoritzen.
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TERCER.- AUTORITZAR a l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya
(ACCU Catalunya) la publicació a la pàgina web de l'Associació i a l'APP dels equipaments
que s'autoritzen.
QUART.- PROMOURE, dins les possibilitats de l’Ajuntament de Moià, l’adhesió dels
comerços i associacions comercials de Moià al projecte NO PUC ESPERAR!
CINQUÈ.- PROMOURE, dins les possibilitats de l’Ajuntament de Moià, campanyes
divulgatives sobre les malalties digestives per a tots el vilatans de Moià amb la
col·laboració de les entitats especialitzades.
SISÈ.- DONAR COMPTE d'aquest acord al CAP Moià pel seu coneixement.
SETÈ.- COMUNICAR aquest acord als ajuntaments de la comarca i al Consell Comarcal
del Moianès per tal d’informar-los d’aquest projecte.
Sra. Maria Tarter.- És un projecte que surt de l’Hospital Trueta de Girona, adreçat a
les persones que pateixen aquestes malalties, per informar-los dels llocs més propers
per poder anar al lavabo. És per persones malaltes que no surten de casa per por, perquè
tenen necessitat d’anar al servei i es troben limitats. Posar a disposició de l’Associació la
relació d’edificis municipals que tenim oberts amb lavabos públics, i dir quin horari estan
oberts, perquè ho puguin publicar a la seva pàgina, per quan han de planificar un viatge
o una sortida.
Demanen, des del Trueta, posar a disposició de l’Associació la relació de lavabos
disponibles. No demanen cap ampliació d’horaris. Es demana l’adhesió dels comerciants.
Que els malalts puguin entrar en un establiment sense haver de consumir. La targeta de
la malaltia la dóna el metge, no l’Associació. Nosaltres haurem de posar l’enganxina a la
porta i ells porten la targeta. S’han ofert a fer xerrades informatives. Fomentar-ho a
nivell de comarca, i ser la primera comarca. Us demanem adherir-nos. Ja tenim uns
models. Cal enviar-los-hi.
Sra. Mireia Cañas.- Un cop aprovada la moció, a quin lloc s’han de penjar les dades?
Sra. Tarter.- Se’ls fa la tramesa i ja tenen una web on publicar-ho. Hi ha un apartat
d’ajuntaments, es descarrega el model d’acord, i miren el municipi i veuen un full annex
de cada municipi amb els edificis disponibles i els horaris d’obertura. Un dels acords és
que autoritzem a l’Associació a activar-nos a la seva aplicació.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb dotze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova el present dictamen.
Sra. Tarter.-Vàrem acordar que les mocions en parlaríem per cada Ple, però vam
demanar de passar aquesta per urgència, donat el tema i que anem de cara a l’estiu,
per poder-la aprovar abans.
PRECS I PREGUNTES
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Sra. Montse Girbau.- Ple 16/03/2016 vàrem demanar quina planificació hi havia per
convocar la Junta de Seguretat Local. Vau dir que estàveu pendents de l’agenda del
Conseller per poder coordinar aquesta Junta a nivell de Moianès. Es farà aviat?
Sr. Alcalde.- És qüestió de l’agenda del Conseller, que és imprescindible, i que ell també
volia venir. Però també hem de tenir l’espai adequat perquè vinguin els Mossos aquí.
Estem en tràmits i no sabem encara les dates. No tenim més informació.
Sra. Montse Girbau.- Demanar quina previsió hi ha per la incorporació dels Mossos al
Moianès. Si s’han fet obres per l’adequació de l’espai on s’ubicarà la Comissaria dels
Mossos. En una Junta de Govern es comenta sobre un conveni amb el Departament
d’Interior de la Generalitat. Si pots explicar aquest conveni, per quants anys és? Com es
regularà la compartició d’espai amb la policia local. I l’import de les obres?
Sr. Alcalde.- El conveni no l’hem vist, no sabem què recollirà. Els Mossos estan
desplegats a Moià i al Moianès, és injust dir el contrari. No tenen oficina aquí i no surten
a patrullar d’aquí. Al conveni s’ha de fer constar qui paga les obres, ja que és una qüestió
seva. No es pot demorar pel tema econòmic. Podem avançar recursos perquè comencin
les obres. No hem rebut el conveni. Està previst que comparteixin espai i col·laborin els
dos cossos policials.
Sra. Montse Girbau.- En el Ple del 16/03/2016 demanàvem pel contracte de licitació
de l’enllumenat públic. Estàveu a l’espera del final d’obra. S’ha entrat? Les sancions per
incompliment de terminis, com estan?
Sr. Albert Clusella.- El certificat final d’obra està fet. Hi ha data de final d’obra. Es va
contractar eñl sr. A C, que havia estat enginyer municipal perquè fes el seguiment del
contracte. S’haurà d’exigir la penalització per demora. L’empresa podrà al·legar.
Sra. Montse Girbau.- En una Junta de Govern es dóna compte d’una entrada del
Ministerio de Hacienda sobre l’aplicació del coeficient pel 2017 del cadastre. S’ha pres
algun acord?
Sr. Alcalde.- Només es va donar compte.
Sr. Lluís Solé.- No ens hi hem adherit a la correcció del 8 %.
Sra. Maria Tarter.- No heu contestat la carta del Ministerio, la decisió és no adherirse. Ens ho hauríeu d’haver dit. Aquest any no n’hem parlat. No estem d’acord en no
contestar la carta.
Sra. Montse Girbau.- Junta de Govern de data 20/04/2016, es fa l’acceptació de la
subvenció per restaurar el cap de la geganta. Agrair l’actuació. A vegades valorem poc
les peces. Felicitats.
Sr. Alcalde.- La valorem molt i quan hem tingut l’oportunitat ho hem pogut fer. S’havia
mirat de fer des del Patronat. Hi estem d’acord.
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Sra. Maria Tarter.- La Transparència. Com progressa, sobretot al portal de
transparència? Quin és el següent pas a fer?
Sra. Mireia Cañas.- Progressa adequadament. El gruix important de la informació ja hi
és. Hi ha temes pendents de l’Àrea Econòmica. Estan col·lapsats amb el tancament de
l’any anterior. Hem anat buscant altres municipis del nostre volum, per veure quina
informació s’hi posava. Caldrà definir els processos interns per mantenir actualitzada la
informació que ja s’hi ha abocat.
Sra. Núria Reynés.- L’Àrea econòmica ha estat molt enfeinada amb el tancament de
l’any.
Farem
pressió
per
posar-nos
al
dia
en
uns
dos
mesos.
Sra. Montse Girbau.- La Comissió per l’ordenança de transparència, potser hi podríem
col·laborar o ajudar, perquè pugui sortir al portal de forma ràpida. Es pot tornar a reunir.
A veure si de cara l’any vinent les dades del test surten millor.
Sra. Mireia Cañas.- Podem convocar la comissió al juliol. Podem revisar tots els
indicadors.
Sr. Alcalde.- Té dificultat d’aplicació. Hem de complir una norma que és molt complexa
de complir, sobretot pels terminis que ens imposem. L’Àrea de Secretaria està híper
col·lapsada. Entomem en positiu la vostra proposta. Demano paciència.
Sra. Maria Tarter.- Hi ha ratis que són tonteries. Si la comissió la fem servir per
coordinar tot això, alleugerim la càrrega de secretaria.
Sra. Montse Girbau.- Martí, s’ha reunit la Comissió de Festes? I pel Josep Alcantarilla,
de la Festa de l’Arbre Fruiter? Hi ha previsió de canvis a la Festa? La Mercè ha parlar de
la possibilitat de poder fer algun canvi a la Festa.
Sr. Martí Padrisa.- La Comissió ja portem temps reunint-nos. A la primera reunió
sempre és molt interessant, va venir tothom. Venen tots els xiringuitos i totes les
entitats. Confirmar actes tradicionals, reactivar els actes per la gent gran. S’han aportat
propostes. S’aporten propostes des de Joventuts Musicals, portaran Jovineto. Continuem
treballant. El darrer dia érem tres. Us convido a venir.
Sr. Josep Alcantarilla.- Quan a la Festa de l’Arbre Fruiter, tenim una comissió que hi
treballa. La Festa admet pocs canvis.
Sra. Montse Girbau.- De les subvencions sol·licitades al Catàleg DIBA. A les Juntes de
Govern no hi ha tot el detall del que s’ha demanat. Ens podeu passar tot el detall de les
subvencions que s’han demanat? I de les Meses, les grans actuacions que farem aquesta
legislatura tampoc en tenim coneixement.
Montse Ferrer.- Quan a la primera part, s’han demanat vint-i-cinc recursos econòmics,
pugen uns cent-setanta mil euros, aproximadament. S’han demanat molts recursos
materials i tècnics, com els Camins escolars,... Us passarem el llistat.
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Sr. Albert Clusella.- Tema Meses, com a pla de mandat, s’ha fet una sola petició: la
millora de l’Ajuntament. Fer les obres de remodelació de l’Ajuntament, per unificar
àrees.
Sra. Maria Tarter.- Import?
Sr. Albert Clusella.- Vam fer una valoració amb l’arquitecte municipal, amb una
valoració de preus per metre quadrat d’intervenció. Si no recordo malament, vàrem
demanar uns 600.000,00 euros, aproximadament. Les últimes Meses van ser de 240.000
€. De promig pot ser que rebem alguna cosa més, però segurament no arribarem.
Sra. Maria Tarter.-És remodelació exterior i interior?
Sr. Albert Clusella.- De façana no vam apuntar res. Dependrà del què ens donin. Si
ens en sortim per poder adequar una planta, podem estar contents.
Sra. Montse Girbau.- Sobre un requeriment d’uns veïns sobre franges perimetrals, que
no es va seguir el projecte. Que es va netejar en una zona que eren parcel·les particulars.
Sr. Albert Clusella.- El requeriment es va fer quan l’obra no estava acabada. Demà
tinc reunió amb el president de l’Associació de Montví. L’obra està pràcticament acabada.
S’havien d’acabar dos o tres detalls. El traçat de la franja va ser mal interpretat per
l’empresa que l’executava, segons el plànol. Va fer unes obres errònies. L’empresa ha
arribat a un acord amb els propietaris, amb una compensació. S’ha executat la franja
per allà on tocava. La protecció estarà executada com tocava. Hi haurà un excés
d’actuació que no està de més, per evitar contacte amb la zona urbana i la forestal. No
serà cap sobrecost, ni cap problema per l’Ajuntament.
Sra. Montse Girbau.- Com està el tema de neteja de zones que havien deixat molt
brutes, amb branques, s’ha arreglat? La zona de la franja, entenc que s’ha fet la neteja?
I les zones verdes en mal estat, s’han netejat?
Sr. Albert Clusella.- El que ja he dit abans. Instància entrada abans d’acabar l’obra.
Amb l’obra acabada s’ha de corregir tot. La part que executi l’empresa i acabar de netejar
algun carrer que ho farà la brigada. L’actuació ha de quedar correcta.
Sra. Montse Girbau.- El registre d’entrada de la llicència d’obres per fer una activitat
nocturna al centre històric. Ens han demanat si teníem coneixement d’aquesta activitat.
Us heu mirat aquesta llicència d’activitats? Es comunicarà als veïns afectats?
Sr. Albert Clusella.- La llicència fa hores que ha entrat. Difícilment que s’hagi pogut
mirar. Es farà correcta i legalment, com qualsevol activitat.
Sra. Maria Tarter.- Una activitat d’aquest estil requereix d’informació pública als veïns?
Sr. Albert Clusella.- No ho sé i m’imagino que no. Però no ho sé.
Sra. Maria Tarter.- Fa dies que ens havia arribat el rumor que s’obria un bar musical
a la plaça. Al veure el registre d’entrada, per això la pregunta d’avui.
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Sra. Montse Girbau.- Decret 98/2016 de l’1 d’abril es l’obertura de període d’informació
prèvia a l’Escorxador del M. que va causar rebombori al municipi. Tenim preguntes a
plantejar. Hem vist a la documentació de l’expedient que l’1/04/2016 hi ha un escrit
d’entrada de l’OGAU dient que l’empresa estava utilitzant més cabal d’aigua de
l’autoritzada a la llicència. Hi ha diversos informes de l’OGAU sobre abocaments
excessius. De l’entrada del 2015 no hem vist per part de l’Ajuntament que es fes cap
tràmit sobre el consum excessiu d’aigua. A l’expedient no hi hem vist res. El 2016 , sí.
La publicació d’Ara Moià a la premsa no era ben bé el que dictava el Decret, d’obertura
d’informació prèvia. La notícia de Manresa Info parlava d’un expedient sancionador.
Perquè el 2015 no es va fer res?
Sr. Alcalde.- Hem de deixar clar que és un tema de l’OGAU. No és de la competència
de l’Ajuntament. L’OGAU té unes competències i fa els seus expedients. El 2014 es va
demanar una modificació per qualificar com a substancial o no. L’OGAU va fer la seva
inspecció, va iniciar un expedient el 2015. L’empresa va respondre el 2015 amb unes
al·legacions, i l’expedient de l’OGAU va decaure, perquè donava peu a que s’hagués de
fer una ponència ambiental.
El 2016 s’inicia un nou expedient a l’OGAU. L’OGAU es posa en contacte amb
l’Ajuntament, amb l’Escorxador, i al moment que l’OGAU fa una Resolució, és quan
l’Ajuntament de Moià, pot, per una resolució iniciar aquelles mesures que convingui. El
que vam fer va ser requerir a l’Escorxador, que té una llicència que li permet abocar X
m3 i que segons la resolució de l’OGAU n’estava abocant uns altres. I se li posen les
mateixes mesures que l’OGAU fa. El que fem és el control de la implementació i el control
d’aquesta resolució, que és competència de l’Ajuntament. No té res a veure amb la
llicència de l’Ajuntament, ni amb la ponència ambiental de l’OGAU. El que sempre hem
defensat, que vàreu votar a favor i no es va portar endavant aquella moció, donava a
entendre que no s’havia fet res. I el que vàrem dir a la nota de premsa és que
l’Ajuntament, des del 2011, està fent coses pel Medi Ambient i la riera, que és la seva
obligació. No hem de barrejar el que fa l’OGAU amb el que fa l’Ajuntament.
Sra. Montse Girbau.- El document que va arribar el 2015 i el que ha arribat ara és el
mateix, si no vaig errada.
Sr. Alcalde.- No és una resolució definitiva. Ara s’ha de passar per una ponència
ambiental.
Sra. Montse Girbau.- Es van fent inspeccions trimestrals a les empreses, per l’empresa
Aigües de Moià? Les analítiques o inspeccions, surten totes correctes?
Sr. Alcalde.- No només trimestralment. Si n’hi ha alguna que no surt correcta, es fan
les notificacions pertinents, perquè es facin les al·legacions que justifiquin. De totes les
inspeccions fetes, si ha sortit algun paràmetre no positiu, es requereix a l’empresa
perquè justifiqui, i no hi ha cap empresa que no hagi corregit.
Sr. Albert Clusella.- No hi ha cap reincidència.
Sra. Montse Girbau.- A dia d’avui, totes les inspeccions que s’han fet estan correctes?
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Sr. Alcalde.- Totes les que s’han fet estan correctes. Les que estaven incorrectes, s’han
corregit.
Sra. Maria Tarter.- Les inspeccions setmanals que es van fer a l’escorxador, com estan?
Sr. Alcalde.- Encara no tenim els resultats definitius.
Sr. Albert Clusella.- Sí, han sortit aquesta setmana. Estan dins dels paràmetres. Hi ha
un petit incompliment. Hem de demanar el per què i hem d’anar fent el control perquè
no es repeteixi.
Sra. Montse Girbau.- L’u de març es va fer un requeriment a l’Escorxador del Moianès
en nom de diferents empreses del Moianès, sobre el sacrifici bestiar. Saber com està.
Sr. Alcalde.- Estan en dues posicions totalment enfrontades. Mediem per una solució
que no hem trobat. Faig d’intermediari. No hi ha diàleg, de moment no hem trobat una
solució.
Sra. Maria Tarter.- Al parc de Bombers hi ha uns precintes a la porta. Per registre
d’entrada vàrem tenir coneixement que no poden usar la cuina, perquè hi ha esquerdes.
Com que encara hi ha les cintes, volíem saber quin terminis hi ha per solventar-ho. Si
els bombers no poden fer servir aquella àrea, i la construcció del nou parc de bombers
com es troba, de quin temps parlem?
Sr. Alcalde.- La construcció de l’obra del parc està molt malament. l Els fonaments no
toquen a la roca, estan flotant, i amb els moviments, s’està enfonsant. El Departament
d’Interior i la Direcció General de Bombers fa anys que estan fent el seguiment de quin
és l’estat de l’estructura, una part no és habitable, per això hi ha els containers que fan
d’habitatge. La cosa ha anat a més. La darrera inspecció de fa uns mesos es va detectar
que la part comuna està en risc d’enfonsament, i es va clausurar aquesta part. Per anar
a la cuina han d’anar per fora. La part comuna està inutilitzada. La ràdio, emissora,
ordinador, ho han hagut de passar als habitacles dels contenidors. Interior no té diners,
no pot fer el parc, i nosaltres estem buscant solucions de finançament. Interessa la
ubicació estratègica dels bombers a Moià. Si ha de venir per la Generalitat segurament
haurem d’esperar quatre anys. Segurament ens haurem d’espavilar. Segurament
s’ampliaran els mòduls, la part del garatge no pateix aquests inconvenients. Aquesta és
la situació.
Sra. Maria Tarter.- Sobre temes tractats al Ple, s’ha posat de manifest la falta de
personal, sobretot a Secretaria i temes administratius. Hi ha els Plans d’ocupació de
80.000 €, que us donarà una mica d’aire. Però si l’Ajuntament té tanta mancança de
recursos humans, a veure què contestaràs a la carta que t’han fet arribar del Consell
Comarcal demanant cedir un pla d’ocupació pel Consell Comarcal. Ens podem permetre
donar aquest recurs?
Sr. Alcalde.- La previsió és que sí.
Sra. Maria Tarter.- Comissió de redacció del POUM potser l’hauríem de retocar. La
vàrem crear durant la legislatura anterior. Consta el grup d’Entesa amb el Sr. LL F. Potser
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seria bo replantejar-nos aquesta comissió creada en el Ple: Si l’activem de seguida, si
l’esborrem, la reformulem,...
Sra. Mireia Cañas.- Ja es va modificar. Es va aprovar en el Ple del Cartipàs. Ara hi
vaig jo.
Sra. Anna Martí.- Aprovada en el cartipàs.
Sra. Mireia Cañas.- Es volia engegar aquest trimestre, quan s’hagués acabat la
Transparència. Esperem reprendre-ho al setembre quan la Transparència estigui més
enllestida.
Sra. Maria Tarter.- La zona blava com està? L’Ordenança regula els carrers que tenen
zona blava. La realitat no coincideix amb la ordenança: Hi ha carrers de zona blava que
no consten a l’ordenança. Els carrers amb zona blava han d’estar aprovats per Ple. Hi
ha sancions imposades en aquets carrers que són nul·les. Demanem el retorn de diners.
Us ho heu de mirar.
Sr. Alcalde.- Ja estem revisant l’ordenança. Si s’ha de retornar, es farà.
Sra. Maria Tarter.- Del tema de residus, l’Albert que forma part del Consorci de Residus
del Bages, en representació de l’Ajuntament, tens dades de reciclatge i recollida de
residus? Ens ho pots fer arribar?
Sr. Albert Clusella.- Des del canvi de l’any passat el reciclatge ha anat en augment.
Quan tinguem dades les farem públiques
Sra. Maria Tarter.- L’ordenança sobre la Unió estable de parelles es va anul·lar, però
la ordenança 33 la tenim penjada al web, consta com a vigent. Fer constar que està
derogada. Caldria repassar les ordenances penjades al web, quines han canviat, les
derogades,... Traieu-la o poseu que està derogada.
Les compatibilitat dels treballadors de l’Ajuntament i del Museu. Ens sorprèn que no
passi pel Ple. Mentre no es porta al ple entenc que aquestes persones no estan fent
aquesta segona activitat o la fan de forma irregular?
Sra. Montse Ferrer.- Aquestes feines s’estan fent. Com que es reiteraven aquestes
peticions, vam quedar amb la tècnica de recursos humans que es faria be l’expedient
des de l’inici. Es va demanar suport a la Diputació de Barcelona. Ens va passar un model
per les persones que volien fer la petició, sol·licitant unes dades concretes. Per quina
feina ha demanat la compatibilitat i ja es resoldrà si s’accepta. Ho farem en un proper
Ple.
Sra. Maria Tarter.- Rebuda informació sobre GRS Ars Local. Queda pendent la
publicació al web. Quina previsió teniu? Entenc que això és prioritat a les baixes.
Sra. Mireia Cañas.- Hi ha el tema de dades personals. Hi ha inspeccions d’IBI que s’han
de netejar. Veure si en fem difusió i quines són les conclusions.
Sra. Núria Reynés.- Ho volem tractar bé, per poder-ho explicar.
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Sra. Maria Tarter.- Sobre el CEM, el dia 11 hi va haver sessió al Jutjat per tema
vestidors, com va anar? I tema gespa, com està?
Sr. Alcalde.- Pel que fa a la gespa no hi ha novetats. Estic mantenint reunions amb els
caps de l’assessoria jurídica Catalunya Caixa i el màxim responsable de morositat, que
no s’havia aconseguit mai. El tema és complex. I sobre el judici, l’advocat va dir que va
anar bé. El Club es va poder adherir a la causa. Hem d’esperar que es convoqui el judici,
que no serà abans d’un any, a no ser que s’arribi a un acord abans.
El President aixeca la sessió de la qual com a secretària accidental estenc aquesta acta.
En dono fe.
A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent. No es produeixen
intervencions.
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